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ÖVERSIKT: METSÄ GROUPS HALVÅRSRAPPORT 2016
Koncernchef Kari Jordan:

JANUARI–JUNI
•

Omsättningen var 2 339 miljoner euro
(1–6/2015: 2 585 milj. euro).

•

Rörelseresultatet exklusive engångsposter var
229 miljoner euro (266). Rörelseresultatet
inklusive engångsposter var 225 miljoner euro
(272).

•

”Metsä Groups affärsverksamhet utvecklades enligt
förväntningarna under årets andra kvartal 2016. Jämfört
med föregående år påverkades rörelseresultatet av
lägre massapriser och inkörningen av den nya falskartongfabriken i Husum.
Produktionsvolymerna har ökat och funktionssäkerheten har förbättrats betydligt vid den nya falskartongmaskinen i Husum. Vi uppskattar att vi kommer att uppnå
full produktionskapacitet före utgången av innevarande
år. Produktionen av tryckpapper upphörde i juli vid
fabriken i Husum och därmed också inom hela Metsä
Group.

Resultatet före skatter exklusive engångsposter var 190 miljoner euro (230). Resultatet före
skatter inklusive engångsposter var 186 miljoner euro (234).

Byggandet av bioproduktfabriken i Äänekoski framskrider enligt tidtabell och plan. Fabriken, som startar under
årets tredje kvartal 2017, är redan färdig till mera än
hälften.

APIL–JUNI
•

Omsättningen var 1 184 miljoner euro
(4–6/2015: 1 330 milj. euro).

•

Rörelseresultatet exklusive engångsposter var
120 miljoner euro (137). Rörelseresultatet
inklusive engångsposter var 119 miljoner euro
(154).

•

Resultatet före skatter exklusive engångsposter var 100 miljoner euro (114). Resultatet före
skatter inklusive engångsposter var 98 miljoner euro (128).

Vi meddelade i juni om ett utvecklingsprogram värt
cirka 100 miljoner euro för plywood- och Kerto® LVL funktionerna, vilket gör att vi bättre kan svara på den
globalt ökande efterfrågan och förbättra vår konkurrenskraft. Programmet omfattar investeringar i Finland
och Estland och det kommer att genomföras i etapper
före utgången av 2018.
Då den ekonomiska tillväxten fortsätter att vara svag i
Europa, ligger tyngdpunkten för vår ökande försäljning i
Nordamerika, Asien och Oceanien.”
Metsä Groups rörelseresultat exklusive engångsposter
uppskattas under årets tredje kvartal 2016 vara något
svagare än under årets andra kvartal 2016.
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VIRKESANSKAFFNING OCH
SKOGSTJÄNSTER
Metsä Forests omsättning i januari-juni var 779,0 miljoner euro (1-6/2015: 805,2) och rörelseresultatet 14,3
miljoner euro (15,6). Omsättningen under årets andra
kvartal var 377,8 miljoner euro (4-6/2015: 393,5) och
rörelseresultatet 6,5 miljoner euro (6,9).
I Finland var utbudet av virke jämnt och rotpriserna
stabila. Skogsindustrin köpte mera virke än under motsvarande period i fjol. Drivningsförhållandena var goda.
Virkesutbudet och drivningsförhållandena var goda i
hela Östersjöregionen. I nästan hela regionen rådde
överutbud av massaved under perioden. Den utmanande marknadssituationen för energivirke fortsatte
fortfarande.
Metsä Forest köpte av alla sortiment både på rot och på
leverans. De inköpta volymerna var större än i fjol. Inom
energivirke låg tyngdpunkten på grot. Efterfrågan
riktade sig särskilt till poster som kan drivas sommartid
och stock.
Försäljningen av skogsvårdstjänster fortsatte att vara
stark och den ökade 20 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Under slutet av perioden försvagades försäljningen på grund av jord- och skogsbruksministeriets beslut att delvis avbryta beviljandet av stöd
som grundar sig på lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk.
Virkesdrivningen i Finland uppfyllde uppställda mål och
leveranserna till kundernas produktionsanläggningar
löpte enligt plan. Under januari-juni levererade Metsä
Forest sammanlagt 15,7 miljoner kubikmeter virke
(15,9), varav cirka 83 procent till industrin i Finland.
Inemot 20 procent av det virke som Metsä Forest anskaffade från privatskogar under januari-juni köptes
elektroniskt. Inom försäljningen av skogsvårdstjänster
var andelen inemot 30 procent.

TRÄPRODUKTER
Metsä Woods omsättning i januari-juni var 437,9 miljoner euro (1–6/2015: 452,2). Rörelseresultatet exklusive
engångsposter var 20,2 miljoner euro (18,0). Metsä
Wood bokade under januari-juni engångskostnader
sammanlagt -5,5 miljoner euro, varav nedskrivningen
av tallsågverkens affärsvärde -5,0 miljoner euro var
mest betydande. Nedskrivningen anknyter till överföringen av Metsä Woods sågverk i Finland till Metsä
Fibre.
Metsä Woods omsättning under årets andra kvartal var
229,2 miljoner euro (4–6/2015: 242,8) och rörelseresultatet exklusive engångsposter var 14,4 miljoner euro
(10,2).
Leveranserna av sågad gran och tall till Nordafrika
ökade klart jämfört med motsvarande period i fjol och
leveranserna av sågad gran till Asien, framför allt till

Kina låg på en avsevärt högre nivå än under jämföreseperioden. Överutbudet av tallsågvara håller gradvis på
att balanseras. Sågverksamhetens lönsamhet försvagades dock på grund av kraftigt sjunkande priser på
sågade varor. Genomsnittspriserna påverkades särskilt
av den låga prisnivån i Nordafrika.
Omsättningen och leveransvolymerna för Kerto® LVL träprodukter ökade klart, särskilt tack vare leveranserna
till Australien och Nordamerika. Leveransvolymerna och
omsättningen minskade för både björk- och granplywoodprodukter jämfört med jämförelseperioden. Marknadsbalansen för skivor försvagas i Europa av ökande
import från Ryssland. Produktionen av björk- och granplywood anpassades under årets andra kvartal.
I slutet av juni meddelades att Metsä Woods sågar i
Finland överförs inom koncernen till Metsä Fibre.
Arrangemanget uppskattas bli verkställt under 2016.
Sågverken som överförs är Vilppula, Villmanstrand,
Renko, Sastmola, Kyro och Eskola, vars sammanlagda
årsproduktion uppgår till cirka 1,6 miljoner kubikmeter.
Överföringen påverkar inte koncernens totala personal.
Metsä Wood meddelade i juni att bolaget kommer att
inleda ett investeringsprogram värt cirka 100 miljoner
euro i anknytning till plywood- och Kerto® LVL produkter. Programmet ska verkställas i etapper före
utgången av 2018.
Metsä Wood sålde sin affärsverksamhet för värmebehandlat trä i Kaskö till Oy Lunawood Ltd i början av juni.

MASSA
Metsä Fibres omsättning i januari-juni var 648,9 miljoner euro (1–6/2015: 721,5). Försäljningen av massa
uppgick till 1 129 000 ton (1 175 000). De valutabundna
priserna på långfibriga massor var i januari-juni 10
procent lägre än under motsvarande period i fjol. Den
kortfibriga massans pris var 5 procent lägre.
Metsä Fibres rörelsevinst i januari-juni var 115,7 miljoner euro (171,1). Resultatet blev sämre än under motsvarande period i fjol, främst på grund av de sjunkande
priserna. US-dollarns kurs var under januari-juni i
genomsnitt på samma nivå som under motsvarande
period i fjol.
Metsä Fibres omsättning under årets andra kvartal var
325,5 miljoner euro (4–6/2015: 391,1) och rörelseresultatet 52,0 miljoner euro (92,5).
Priset på långfibrig massa var i Europa i början av januari 794 dollar per ton och i slutet av redovisningsperioden var priset 806 dollar. Priset på kortfibrig
massa var på motsvarande sätt 781 dollar och 680
dollar i Europa. Prisskillnaden mellan lång- och kortfibrig massa var 126 dollar i slutet av årets andra kvartal,
då motsvarande skillnad var 13 euro i början av året.
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KARTONG
Metsä Boards omsättning i januari-juni var 858,5 miljoner euro (1–6/2015: 1 047,7). Omsättningen sjönk till
följd av att pappersleveranserna minskade betydligt.
Leveransvolymen av papper uppgick till 26 000 ton
(294 000). Pappersproduktionen upphörde i Husum
efter redovisningsperioden. Befintliga lager säljs under
det andra halvåret.
Rörelseresultatet i januari-juni var 67,2 miljoner euro
(110,3) och rörelseresultatet exklusive engångsposter
var 70,8 miljoner euro (90,2).
Rörelseresultatet försvagades av inkörningsfasen vid
den nya falskartongmaskinen i Husum, vilken minskade
produktionen av massa och kartong. Periodens resultat
påverkades också negativt av det lägre priset på inkörningskvaliteterna av falskartong från Husum och av
massornas prisvariationer. Valutakursförändringarna
hade efter garderingar en positiv effekt på redovisningsperiodens rörelsevinst.
Metsä Boards omsättning under årets andra kvartal var
422,9 miljoner euro (4–6/2015: 522,0) och rörelseresultatet exklusive engångsposter var 35,8 miljoner euro
(47,0).
Metsä Boards sammanlagda leveransvolym av falskartong och vit primärfiberliner var under januari-juni
767 000 ton (688 000).
Metsä Boards avkastning på placerat kapital exklusive
engångsposter var 8,4 procent (11,6) och resultatet per
aktie 0,14 euro (0,19).
Metsä Boards soliditet i slutet av juni var 47,3 procent
och nettoskuldsättningsgraden 54 procent (31.12.2015:
46,5 och 32).

MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER
Metsä Tissues omsättning i januari-juni var 495,1 miljoner euro (1–6/2015: 502,7). Den sjunkande omsättningen förklaras främst av mindre försäljningsvolymer,
dels till följd av nedkörningen av mjukpappersverksamheten i Ryssland sommaren 2015. Dessutom minskade
omsättningen till följd av att valutakurserna försvagades
för den norska kronan, polska zlotyn och det brittiska
pundet.
Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 26,7
miljoner euro (23,4). Rörelseresultatet förbättrades av
bättre produktallokering inom försäljningen jämfört med
januari-juni föregående år samt av lägre kostnader för
energi och transporter.
Metsä Tissues omsättning under årets andra kvartal var
248,8 miljoner euro (4–6/2015: 249,0 och rörelseresultatet exklusive engångsposter var 13,2 miljoner euro
(7,6).

Metsä Tissue förnyade under årets andra kvartal en
pappersmaskin vid fabriken i Raubach och tog i bruk ett
nytt lager i Kreuzau, Tyskland.

